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Adequació del vial d’accés
L’accés a les caves és un dels punts més importants per al correcte funcionament 
de les mateixes, doncs es necessita un accés adequat al pas de vehicles de grans 
dimensions, des dels tractors que són els més versàtils, ja que poden superar grans 
desnivells, però que necessiten una amplada de vial suficient per poder circular i 
maniobrar amb els remolcs plens de raïm com els camions de transport i distribució 
del producte acabat.

Així doncs cal buscar un traçat òptim sense grans desnivells que faciliti l’accés de 
tots els vehicles que han de poder arribar a les caves.

El terreny compta amb varies vies d’accés, la més immediata es el camí que 
transcorre pel mig del bosc des de la carretera, aquest camí per això té un recorregut 
ple de girs tancats i un desnivell positiu de mes de 25 m en tant sols uns 300 m, el 
que implica un pendent pro mig de més del 8%. 

Aquest camí és a més part de la xarxa de Senders de Catalunya, concretament el 
PR-C 156 (Petit Recorregut de Catalunya nº 156) camí de la Garnatxa, que porta 
de Olesa de Bonesvalls a St. Llorenç d’Hortons, i que transcorre també pel mig de 
les vinyes de la finca.

És per aquest motiu que l’accés es farà des d’una mica més amunt de la carretera 
per venir a buscar el terreny amb un desnivell inferior. Partim de la cota +174,0m el 
que implica un desnivell de tant sols 10m.

Aprofitant que la zona que separa vinyes i bosc no s’usa, sinó que es deixa un 
marge de separació s’aprofitarà aquesta franja per ubicar el vial d’accés. 

S’intentarà sempre respectar una franja de separació per permetre el treball de la 
maquinària agrícola i no modificar en aquesta franja la topografia.

A mig camí hi ha un turonet que configurarà el punt més alt del traçat. És aquest 
accident geogràfic el que comportarà un major grau de modificació del terreny. Les 
terres extretes d’aquest punt es traslladaran uns metres més avall per crear un talús 
artificial i permetre el correcte traçat del vial.

Ja que el terreny parteix del costat de la carretera en un punt on el terreny és força 
pla es planteja la opció de generar un punt d’estacionament al límit amb la carretera 
per als vehicles de grans dimensions com autocars i fins i tot per als visitants que ho 
vulguin ja que el camí és pot fer a peu (només 500m) i així es té un primer contacte 
amb les vinyes.

El pas de la PR-C156 pel mig del terreny pot fer que algunes persones si ho desitgen 
puguin també deixar el seu vehicle en aquesta àrea i començar el recorregut en 
aquest punt.
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